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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Zachęcamy do przekazania 1 % podatku 
na rzecz naszej fundacji. Szczegółową 
informację można znaleźć na ulotkach 
wyłożonych na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła.

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. W piątek, 1 marca, Msza św. 
wotywna o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu poku-
ty i pojednania można będzie skorzystać: 
rano i od godz. 6.00. 

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas, 
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

4.

W Klimatach:

z renowacją Drogi Krzyżowej. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

Pragniemy również odwiedzić chorych           
i osoby w podeszłym wieku. Imiona              
i nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty                      
i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 2 marca, Msza św. wotywna          
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00., 
a po niej nabożeństwo różańcowe.

Na przełomie roku, od grudnia do lutego,     
z wizytą duszpasterską planowaliśmy 
odwiedzić 1384 rodziny, z czego przyjęło 
nas 660 rodzin, co stanowi 48%. Ofiary 
złożone przy okazji kolędy przeznaczone 
są na pokrycie kosztów związanych 

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Saul 
wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy 
tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na 
trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abi-
szajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 
właśnie spał w środku obozowiska, a jego 
dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i 
ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc 
Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 
twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję 
go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 
drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł 
Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem 
podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego,    
a nie poniósł kary?». Wziął więc Dawid dzidę i 
bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli 
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, 
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid 
oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na 
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od 
nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał 
do Saula: «Oto dzida królewska, niech 
przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan 
nagradza człowieka za sprawiedliwość i 
wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie 
podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pań-
skiemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana,  
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów ani według win naszych 
nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu,  
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 
tak Pan się lituje nad tymi, 
którzy cześć Mu oddają.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.

EWANGELIA  
Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy
w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, 
kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. 
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to należy się wam wdzię-
czność? Przecież i grzesznicy okazują miłość 
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to 
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy 
pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo 
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nie-
przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, nicze-
go się za to nie spodziewając. A wasza nagro-
da będzie wielka i będziecie synami Naj-
wyższego; ponieważ On jest dobry dla nie-
wdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie 
wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam 
dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza 
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 Miłować, dobrze czynić, błogosławić, 
modlić się. Gdy słyszymy te słowa sprawa 
wydaje się dla nas katolików oczywista. Po 
prostu trzeba to czynić, to wezwanie Jezusa 
choć nie zawsze to nam wychodzi tak, jak 
byśmy tego chcieli. Pewna trudność może 
pojawić się gdy usłyszymy ku komu mamy te 
czynności kierować. A mianowicie ku naszym 
nieprzy-jaciołom, nienawidzącym nas, 
przeklinających i oczerniających nas. O co 
Panu Jezusowi chodzi?

 Sam Jezus nam odpowiada. Najpierw 
wskazując, że czyniąc dobro tym, którzy nam 
czynią dobro niczym szczególnym się nie 
wyróżniamy.  A potem dodaje: „wy natomiast 
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 
i pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając”. Jednym słowem wzywa nas 
do miłości bezinteresownej.

 A może na swój sposób, ewangeliczny 
miłości „interesownej”. Pan Jezus chce byśmy 
zabiegali w swoim życiu dla siebie i 
nieprzyjaciół o wielką nagrodę życia 
wiecznego w niebie.

Płyta z pieśniami uwielbienia
do nabycia w zakrystii

Płyta z pieśniami uwielbienia na-
grana przez Diakonię Muzyczną 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Cena 20 zł.
Dochód ze sprzedaży płyty jest 
przeznaczony na rekolekcje ro-
dzinne Wspólnoty Rodzin w Świe-
ciu.
Rekolekcje są planowane w termi-
nie 10.08 - 17.08.2019 r w Pieckach.
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Stał się 
pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą,            
a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było 
jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy 
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek –     
z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki 
Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy 
obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 
będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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Choć różne wątki Bożego działania są          
w prefacji przypominane, powód dla którego 
dziękujemy Bogu jest zawsze ten sam: 
zbawienie. Dlatego i  modlitwa kapłana za-
wsze kończy się podobnie. Przyłączamy się 
do uwielbienia, które składa Bogu świat 
szczę-śliwych duchów i z wszystkimi aniołami 
wo-łamy: „Święty, święty, święty Pan, Bóg 
zastępów”…

Nie wszystkie prezenty, jakie otrzymujemy, 
sprawiają radość. Dar odkupienia, wysłużony 
dzięki męce i śmierci Chrystusa, przewyższa 
wszystkie inne. Wśród niepewności i zmien-
ności świata jest źródłem przywracającego 
twarzy uśmiech pokoju. Pokoju, którego 
żadna stabilizacja, żadne ubezpieczenia czy 
gwarancje dać nie mogą. Słusznym więc  
jest, by przyłączyć się do uwielbienia 
niebieskich duchów. Czy można mieć 
lepszego Pana, Boga?

Andrzej Macura 

Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/892717.Kosmiczne-
dziekczynienie

- Wiecie, że Bóg jest między wami?
- Tak, tak księże! Z Tobą też!
- No to radujcie się!
- Jasne. Nie widzisz naszych uśmiechów na
twarzy?
- Czy nie powinniśmy podziękować naszemu
Dobroczyńcy?
- Bez dwóch zdań masz rację.
- Tak, mam rację, bo…

Dialog kapłana i wiernych rozpoczynający
prefację brzmi oczywiście ciut inaczej, ale 
jego sens jest właśnie taki.  „Pan z wami”,        
„I z duchem twoim”, „W górę serca”, „Wno-
simy je do Pana”, „Dzięki składajmy Panu, 
Bogu naszemu”, „Godne to i sprawiedliwe. 
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i 
zbawienne…” To przypomnienie o ogromnym 
obdarowaniu, płynącej z tego faktu radości i 
wezwanie do dziękczynienia. Bo czy dla 
świadomego nieuchronnej śmierci może być 
lepsza wieść niż ta, że ktoś podarował mu 
życie wieczne? Czy dla zbrukanego brudem 
grzechu może być lepsza informacja, że 
został dzięki wstawiennictwu Chrystusa 
ułaskawiony?

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 li-
stopada 1888 roku w Juszewszczyźnie 
(zwanej też Nowosadami) w powiecie 
oszmiańskim. Po ukończeniu szkoły miej-
skiej w Oszmianie wstąpił w 1910 roku do 
Seminarium Duchownego w Wilnie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 ro-
ku. W latach 1914-1918 był wikariuszem 
w parafii Taboryszki. W 1918 roku wy-
jechał do Warszawy i podjął studia w za-
kresie teologii moralnej na Wydziale Te-
ologicznym Uniwersytetu Warszawskie-
go, które ukończył magisterium w 1923 
roku, a w 1926 roku uzyskał tam tytuł 
doktora teologii. W latach 1922-1924 
studiował także w Wyższym Instytucie 
Pedagogicznym. Od 1919 roku był jedno-
cześnie kapelanem wojskowym. 

W 1924 roku powrócił do rodzimej 
diecezji, pozostając nadal w duszpaster-
stwie wojskowym, teraz już w Wilnie, aż 
do 1929 roku. W 1927 roku został 
mianowany ojcem duchownym w Semi-
narium Duchownym w Wilnie. W 1928 
roku otrzymał stanowisko zastępcy 
profesora na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
oraz wykładowcy w Seminarium Ducho-
wnym. W 1932 roku zwolniony z funkcji 
ojca duchownego, poświęcił się głównie 
pracy naukowej. W 1934 roku habilitował 
się na Uniwersytecie Warszawskim w za-
kresie teologii pastoralnej i uzyskał 
stopień docenta. Pozytywnie zaopinio-wa-
ny do tytułu profesora, nie uzyskał 
nominacji, z powodu trudności finanso-
wych istniejących na Wydziale Teologi-
cznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się 
aż do zamknięcia Uniwersytetu i Semi-
narium w czasie II wojny światowej. Jego 
dorobek naukowy z tego okresu ujawnił 
się w licznych publikacjach z dziedziny 
teologii pastoralnej, homiletyki, kate-
chetyki i pedagogiki. Pozostawił też liczne 
opracowania popularnonaukowe z zakre-
su problematyki religijno-społecznej.     

W czasie okupacji niemieckiej udało mu się 
szczęśliwie uniknąć aresztowania i przez 
dwa i pół roku ukrywał się w okolicach Wilna. 
W 1944 roku po wznowieniu działalności 
Seminarium Duchownego w Wilnie wykładał 
w nim aż do jego zamknięcia w 1945 roku 
przez władze radzieckie i relegowania do 
Białegostoku. Jednocześnie udzielał się w 
duszpasterstwie przy kościele św. Jana, 
katechizował, zorganizował potajemnie kurs 
katechetyczny. Zagrożony aresztowaniem za 
tę działalność wyjechał w 1947 roku do 
Białegostoku. Tu objął wykłady w 
Seminarium ze swych specjalności: 
pedagogiki, katechetyki, homiletyki, teologii 
pastoralnej, teologii ascetycznej. Uczył też 
języka łacińskiego i rosyjskiego. W latach 
powojennych prowadził intensywną akcję 
trzeźwościową w ramach Społecznego 
Komitetu Przeciwalkoholowego. Następnie 
w latach 1951-1958 zorganizował szereg 
miesięcznych i rocznych kursów kate-
chetycznych dla zakonnic i osób świeckich, 
a w latach 50. i 60. organizował także 
wykłady otwarte o tematyce religijnej przy 
parafii farnej w Białymstoku. W 1962 roku 
przeszedł na emeryturę, ale poświęcił się 
pracy duszpasterskiej w kaplicy przy domu 
zakonnym Sióstr Misjonarek św. Rodziny 
przy ul. Poleskiej, którą już w 1957 r. 
rozbudował. W tym czasie czynił też starania 
zbudowania kościoła przy ul. Wiejskiej w Bia-
łymstoku. Niemalże do końca swych dni 
uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, 
pracował naukowo, publikował. Zmarł w do-
mu Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 
lutego 1975r.

Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę 
Bogu i Kościołowi w kapłaństwie oraz 
świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 
roku jego proces beatyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym, który trwał do 1993 roku.         
W 2002 roku dokumentacja procesu wraz      
z obszerną biografią ks. Sopoćki, zestawiona 
w tzw. „Positio”, przekazana została do 
Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. W roku 

radości.

2004 komisja teologów powołana przez 
Kongregację pozytywnie oceniła opracowanie 
„Positio”, a następnie komisja kardynałów 
przyjęła i potwierdziła orzeczenie teologów. W 
następstwie tych prac Kongregacji w dniu 20 
XII 2004 r. w Watykanie ogłoszony został 
uroczyście w obecności Ojca świętego dekret 
o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu
2007 roku zatwierdzony został w Watykanie
cud za przyczyną Sługi Bożego. Uroczysta
beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, odbyła się
28 września 2008 roku w Białymstoku w san-
ktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie też
spoczywają doczesne szczątki Błogosławio-
nego.

Bp Henryk Ciereszko
Żródło:
http://sopocko.pl/zyciorys/
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Tak, jest za co dziękować i Boga 
Trójjedynego chwalić. A tym, którzy 
zapomnieli o powodach,  dalsza modlitwa 
wszystko tłumaczy.

  „On to cudownie sprawił, że przez wielka-
nocne misterium zostaliśmy uwolnieni z 
jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do 
chwały” – przypomina modlitwa kapłana w je-
dnej z prefacji. „Jesteśmy bowiem plemie-
niem wybranym,  królewskim kapłaństwem,  
narodem świętym, ludem odkupionym i wszę-
dzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże,  który 
nas wezwałeś z ciemności  do Twojego 
przedziwnego światła”.

  Albo inaczej: „Na drzewie rajskim śmierć 
wzięła początek, na drzewie krzyża powstało 
nowe życia, a szatan, który na drzewie zwy-
ciężył, na drzewie również został pokonany”. 
Czy podczas pogrzebu: „(…) choć nas 
zasmuca nieunikniona konieczność śmierci,  
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej 
nieśmiertelności.  Albowiem życie Twoich 
wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy,  i gdy rozpadnie się dom doczesnej 
pielgrzymki,  znajdą przygotowane w niebie 
wieczne mieszkanie”.

Białystok od wielu lat jest nazywany Miastem Miłosierdzia. Miano to zawdzięcza 
przede wszystkim osobie bł. ks. Michała Sopoćki. To tutaj spędził on blisko 
trzydzieści ostatnich lat swego życia. Stąd, za jego sprawą, rozeszło się na cały 
świat przesłanie o Bożym Miłosierdziu i tu stworzył podstawy teologiczne i 
liturgiczne kultu Miłosierdzia, który w Białymstoku jest bardzo żywy.
W mieście wzniesione zostało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym 
spoczywają doczesne szczątki bł. ks. Michała oraz znajdują się relikwie św. siostry 
Faustyny i św. Jana Pawła II. Sanktuarium jest spełnieniem marzeń ks. Sopoćki, 
który pragnął wybudować taki kościół jeszcze w Wilnie, ale wojna uniemożliwiła 
mu realizację planów.
Beatyfikacja ks. Michała we wrześniu 2008 r. zgromadziła przy tej świątyni blisko 
sto tysięcy pielgrzymów z Polski i świata, rozsławiając w ten sposób Miasto 
Miłosierdzia.
W Białymstoku znajdują się również inne świątynie i miejsca, w których 
posługiwał i działał ks. Sopoćko. Szczególnym z nich jest białostocka 
Archikatedra wraz z kaplicą i obrazem Matki Miłosierdzia. Była ona pierwszą 
świątynią, w której umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego udostępniony jako 
pierwszy do publicznego kultu.
Żródło: http://sopocko.pl/bialystok-miasto-milosierdzia/

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 
Kosmiczne dziękczynienie
  Dobrze wybrać prezent to sztuka. Trud nagradza niekłamana, połączona z zaskoczeniem i 
zachwytem radość malująca się na twarzy obdarowanego. Na taki zachwyt przychodzi też czas 
podczas Mszy.

W naszym kościele, w kaplicy świętej Anny znajdują się relikwie świętych i błogosławionych. Relikwie są umieszczone    
w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie ołtarza.

Bł. Ks. Michał Sopoćko 
Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi. Wyróżniał się 

nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w niezwykłej aktywności, osadzonej 
w głębokim życiu duchowym. Zadziwia różnorodność jego prac. Był duszpasterzem 
parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwer-
sytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr 
zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowniczym kościołów.

Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny Kowalskiej, z jej czasów
wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu 
Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie
święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego
Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego.

3 marca 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 

Maryi bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść 
do Niepokalanej Matki.

Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.

W pierwsze soboty miesiąca,  
w naszej parafii wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Od stycznia do września 
2019 roku

obchodzimy  9 pierwszych 
piątków miesiąca.

1 marca 2019 roku godz. 18:00
 Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Bożemu Sercu.
 Po Mszy Świętej Nabożeństwo  
pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. 

Białystok – Miasto Miłosierdzia
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Choć różne wątki Bożego działania są          
w prefacji przypominane, powód dla którego 
dziękujemy Bogu jest zawsze ten sam: 
zbawienie. Dlatego i modlitwa kapłana za-
wsze kończy się podobnie. Przyłączamy się do 
uwielbienia, które składa Bogu świat szczę-
śliwych duchów i z wszystkimi aniołami wo-
łamy: „Święty, święty, święty Pan, Bóg 
zastępów”…

Nie wszystkie prezenty, jakie otrzymujemy, 
sprawiają radość. Dar odkupienia, wysłużony 
dzięki męce i śmierci Chrystusa, przewyższa 
wszystkie inne. Wśród niepewności i zmien-
ności świata jest źródłem przywracającego 
twarzy uśmiech pokoju. Pokoju, którego żadna 
stabilizacja, żadne ubezpieczenia czy 
gwarancje dać nie mogą. Słusznym więc jest, 
by przyłączyć się do uwielbienia niebieskich 
duchów. Czy można mieć lepszego Pana, 
Boga?

Andrzej Macura
Żródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/892717.Kosmiczne-
dziekczynienie

- Wiecie, że Bóg jest między wami?
- Tak, tak księże! Z Tobą też!
- No to radujcie się!
- Jasne. Nie widzisz naszych uśmiechów na
twarzy?
- Czy nie powinniśmy podziękować naszemu
Dobroczyńcy?
- Bez dwóch zdań masz rację.
- Tak, mam rację, bo…

Dialog kapłana i wiernych rozpoczynający
prefację brzmi oczywiście ciut inaczej, ale 
jego sens jest właśnie taki. „Pan z wami”,        
„I z duchem twoim”, „W górę serca”, „Wno-
simy je do Pana”, „Dzięki składajmy Panu, 
Bogu naszemu”, „Godne to i sprawiedliwe. 
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i 
zbawienne…” To przypomnienie o ogromnym 
obdarowaniu, płynącej z tego faktu radości i 
wezwanie do dziękczynienia. Bo czy dla 
świadomego nieuchronnej śmierci może być 
lepsza wieść niż ta, że ktoś podarował mu 
życie wieczne? Czy dla zbrukanego brudem 
grzechu może być lepsza informacja, że 
został dzięki wstawiennictwu Chrystusa 
ułaskawiony?

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

 Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 li-
stopada 1888 roku w Juszewszczyźnie 
(zwanej też Nowosadami) w powiecie 
oszmiańskim. Po ukończeniu szkoły miej-
skiej w Oszmianie wstąpił w 1910 roku do 
Seminarium Duchownego w Wilnie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 ro-
ku. W latach 1914-1918 był wikariuszem 
w parafii Taboryszki. W 1918 roku wy-
jechał do Warszawy i podjął studia w za-
kresie teologii moralnej na Wydziale Te-
ologicznym Uniwersytetu Warszawskie-
go, które ukończył magisterium w 1923 
roku, a w 1926 roku uzyskał tam tytuł 
doktora teologii. W latach 1922-1924 
studiował także w Wyższym Instytucie 
Pedagogicznym. Od 1919 roku był jedno-
cześnie kapelanem wojskowym. 
 W 1924 roku powrócił do rodzimej 

diecezji, pozostając nadal w duszpaster-
stwie wojskowym, teraz już w Wilnie, aż 
do 1929 roku. W 1927 roku został 
mianowany ojcem duchownym w Semi-
narium Duchownym w Wilnie. W 1928 
roku otrzymał stanowisko zastępcy 
profesora na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
oraz wykładowcy w Seminarium Ducho-
wnym. W 1932 roku zwolniony z funkcji 
ojca duchownego, poświęcił się głównie 
pracy naukowej. W 1934 roku habilitował 
się na Uniwersytecie Warszawskim w za-
kresie teologii pastoralnej i uzyskał 
stopień docenta. Pozytywnie zaopinio-wa-
ny do tytułu profesora, nie uzyskał 
nominacji, z powodu trudności finanso-
wych istniejących na Wydziale Teologi-
cznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się 
aż do zamknięcia Uniwersytetu i Semi-
narium w czasie II wojny światowej. Jego 
dorobek naukowy z tego okresu ujawnił 
się w licznych publikacjach z dziedziny 
teologii pastoralnej, homiletyki, kate-
chetyki i pedagogiki. Pozostawił też liczne 
opracowania popularnonaukowe z zakre-
su problematyki religijno-społecznej.     

   W czasie okupacji niemieckiej udało mu się 
szczęśliwie uniknąć aresztowania i przez 
dwa i pół roku ukrywał się w okolicach Wilna. 
W 1944 roku po wznowieniu działalności 
Seminarium Duchownego w Wilnie wykładał 
w nim aż do jego zamknięcia w 1945 roku 
przez władze radzieckie i relegowania do 
Białegostoku. Jednocześnie udzielał się w 
duszpasterstwie przy kościele św. Jana, 
katechizował, zorganizował potajemnie kurs 
katechetyczny. Zagrożony aresztowaniem za 
tę działalność wyjechał w 1947 roku do 
Białegostoku. Tu objął wykłady w 
Seminarium ze swych specjalności: 
pedagogiki, katechetyki, homiletyki, teologii 
pastoralnej, teologii ascetycznej. Uczył też 
języka łacińskiego i rosyjskiego. W latach 
powojennych prowadził intensywną akcję 
trzeźwościową w ramach Społecznego 
Komitetu Przeciwalkoholowego. Następnie 
w latach 1951-1958 zorganizował szereg 
miesięcznych i rocznych kursów kate-
chetycznych dla zakonnic i osób świeckich, 
a w latach 50. i 60. organizował także 
wykłady otwarte o tematyce religijnej przy 
parafii farnej w Białymstoku. W 1962 roku 
przeszedł na emeryturę, ale poświęcił się 
pracy duszpasterskiej w kaplicy przy domu 
zakonnym Sióstr Misjonarek św. Rodziny 
przy ul. Poleskiej, którą już w 1957 r. 
rozbudował. W tym czasie czynił też starania 
zbudowania kościoła przy ul. Wiejskiej w Bia-
łymstoku. Niemalże do końca swych dni 
uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, 
pracował naukowo, publikował. Zmarł w do-
mu Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 
lutego 1975r.
   Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę 
Bogu i Kościołowi w kapłaństwie oraz 
świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 
roku jego proces beatyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym, który trwał do 1993 roku.         
W 2002 roku dokumentacja procesu wraz      
z obszerną biografią ks. Sopoćki, zestawiona 
w tzw. „Positio”, przekazana została do 
Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. W roku 

radości.

2004 komisja teologów powołana przez 
Kongregację pozytywnie oceniła opracowanie 
„Positio”, a następnie komisja kardynałów 
przyjęła i potwierdziła orzeczenie teologów. W 
następstwie tych prac Kongregacji w dniu 20 
XII 2004 r. w Watykanie ogłoszony został 
uroczyście w obecności Ojca świętego dekret 
o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu
2007 roku zatwierdzony został w Watykanie
cud za przyczyną Sługi Bożego. Uroczysta
beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, odbyła się
28 września 2008 roku w Białymstoku w san-
ktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie też
spoczywają doczesne szczątki Błogosławio-
nego.

Bp Henryk Ciereszko
Żródło:
http://sopocko.pl/zyciorys/

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

Tak, jest za co dziękować i Boga 
Trójjedynego chwalić. A tym, którzy 
zapomnieli o powodach, dalsza modlitwa 
wszystko tłumaczy.

„On to cudownie sprawił, że przez wielka-
nocne misterium zostaliśmy uwolnieni z 
jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do 
chwały” – przypomina modlitwa kapłana w je-
dnej z prefacji. „Jesteśmy bowiem plemie-
niem wybranym, królewskim kapłaństwem,  
narodem świętym, ludem odkupionym i wszę-
dzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który 
nas wezwałeś z ciemności do Twojego 
przedziwnego światła”.

Albo inaczej: „Na drzewie rajskim śmierć 
wzięła początek, na drzewie krzyża powstało 
nowe życia, a szatan, który na drzewie zwy-
ciężył, na drzewie również został pokonany”. 
Czy podczas pogrzebu: „(…) choć nas 
zasmuca nieunikniona konieczność śmierci,  
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej 
nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich 
wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej 
pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie 
wieczne mieszkanie”.

Białystok od wielu lat jest nazywany Miastem Miłosierdzia. Miano to zawdzięcza 
przede wszystkim osobie bł. ks. Michała Sopoćki. To tutaj spędził on blisko 
trzydzieści ostatnich lat swego życia. Stąd, za jego sprawą, rozeszło się na cały 
świat przesłanie o Bożym Miłosierdziu i tu stworzył podstawy teologiczne i 
liturgiczne kultu Miłosierdzia, który w Białymstoku jest bardzo żywy.
W mieście wzniesione zostało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym 
spoczywają doczesne szczątki bł. ks. Michała oraz znajdują się relikwie św. siostry 
Faustyny i św. Jana Pawła II. Sanktuarium jest spełnieniem marzeń ks. Sopoćki, 
który pragnął wybudować taki kościół jeszcze w Wilnie, ale wojna uniemożliwiła 
mu realizację planów.
Beatyfikacja ks. Michała we wrześniu 2008 r. zgromadziła przy tej świątyni blisko 
sto tysięcy pielgrzymów z Polski i świata, rozsławiając w ten sposób Miasto 
Miłosierdzia.
W Białymstoku znajdują się również inne świątynie i miejsca, w których 
posługiwał i działał ks. Sopoćko. Szczególnym z nich jest białostocka 
Archikatedra wraz z kaplicą i obrazem Matki Miłosierdzia. Była ona pierwszą 
świątynią, w której umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego udostępniony jako 
pierwszy do publicznego kultu.
Żródło: http://sopocko.pl/bialystok-miasto-milosierdzia/

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.
Kosmiczne dziękczynienie

Dobrze wybrać prezent to sztuka. Trud nagradza niekłamana, połączona z zaskoczeniem i 
zachwytem radość malująca się na twarzy obdarowanego. Na taki zachwyt przychodzi też czas 
podczas Mszy.

    W naszym kościele, w kaplicy świętej Anny znajdują się relikwie świętych i błogosławionych. Relikwie są umieszczone    
w dwóch gablotach po prawej i lewej stronie ołtarza.

Bł. Ks. Michał Sopoćko 
   Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi. Wyróżniał się 
nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w niezwykłej aktywności, osadzonej 
w głębokim życiu duchowym. Zadziwia różnorodność jego prac. Był duszpasterzem 
parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwer-
sytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr 
zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowniczym kościołów. 
  Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny Kowalskiej, z jej czasów 
wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu 
Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie 
święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego 
Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego.

3 marca 2019 roku godz. 7:00
  Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść 
do  Niepokalanej Matki.
   Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem  odmówimy  jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.

W pierwsze soboty miesiąca,  
w naszej parafii wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Od stycznia do września
2019 roku

obchodzimy 9 pierwszych
piątków miesiąca.

1 marca 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagra-

dzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo 

pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. 

Białystok – Miasto Miłosierdzia
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

Zachęcamy do przekazania 1 % podatku 
na rzecz naszej fundacji. Szczegółową 
informację można znaleźć na ulotkach 
wyłożonych na stoliku przy wyjściu z koś-
cioła.

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. W piątek, 1 marca, Msza św. 
wotywna o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu poku-
ty i pojednania można będzie skorzystać: 
rano i od godz. 6.00. 

od  10.02.19  do 10.03.19 
Módlmy się za całą naszą wspólnotę 
parafialną: duszpasterzy i wiernych, 

aby Duch Święty nami kierował, 
wzmacniał i pocieszał nas, 
abyśmy umieli rozpoznać 
Jego świętą wolę i dary.

4.

W Klimatach:

z renowacją  Drogi Krzyżowej. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.

Pragniemy również odwiedzić chorych           
i osoby w podeszłym wieku. Imiona              
i nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty
i pojednania oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 2 marca, Msza św. wotywna          
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00.,
a po niej nabożeństwo różańcowe.

Na przełomie roku, od grudnia do lutego,     
z wizytą duszpasterską planowaliśmy 
odwiedzić 1384 rodziny, z czego przyjęło 
nas 660 rodzin, co stanowi 48%. Ofiary 
złożone przy okazji kolędy przeznaczone 
są    na    pokrycie    kosztów     związanych 

PIERWSZE CZYTANIE 
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela: Saul 
wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy 
tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na 
trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abi-
szajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 
właśnie spał w środku obozowiska, a jego 
dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i 
ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc 
Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 
twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję 
go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 
drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł 
Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem 
podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego,    
a nie poniósł kary?». Wziął więc Dawid dzidę i 
bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli 
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, 
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid 
oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na 
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od 
nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał 
do Saula: «Oto dzida królewska, niech 
przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan 
nagradza człowieka za sprawiedliwość i 
wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie 
podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pań-
skiemu».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana,  
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów ani według win naszych 
nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu,  
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 
tak Pan się lituje nad tymi, 
którzy cześć Mu oddają.

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Oto słowo Boże 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.

EWANGELIA  
Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy
w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, 
kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. 
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to należy się wam wdzię-
czność? Przecież i grzesznicy okazują miłość 
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to 
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy 
pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo 
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nie-
przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, nicze-
go się za to nie spodziewając. A wasza nagro-
da będzie wielka i będziecie synami Naj-
wyższego; ponieważ On jest dobry dla nie-
wdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie 
wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam 
dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza 
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Miłować, dobrze czynić, błogosławić, 
modlić się. Gdy słyszymy te słowa sprawa 
wydaje się dla nas katolików oczywista. Po 
prostu trzeba to czynić, to wezwanie Jezusa 
choć nie zawsze to nam wychodzi tak, jak 
byśmy tego chcieli. Pewna trudność może 
pojawić się gdy usłyszymy ku komu mamy te 
czynności kierować. A mianowicie ku naszym 
nieprzy-jaciołom, nienawidzącym nas, 
przeklinających i oczerniających nas. O co 
Panu Jezusowi chodzi?

Sam Jezus nam odpowiada. Najpierw 
wskazując, że czyniąc dobro tym, którzy nam 
czynią dobro niczym szczególnym się nie 
wyróżniamy. A potem dodaje: „wy natomiast 
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 
i pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając”. Jednym słowem wzywa nas 
do miłości bezinteresownej.

A może na swój sposób, ewangeliczny 
miłości „interesownej”. Pan Jezus chce byśmy 
zabiegali w swoim życiu dla siebie i 
nieprzyjaciół o wielką nagrodę życia 
wiecznego w niebie.

Płyta z pieśniami uwielbienia
do nabycia w zakrystii

Płyta z pieśniami uwielbienia na-
grana przez Diakonię Muzyczną 
Wspólnoty Rodzin w Świeciu.
Cena 20 zł.
Dochód ze sprzedaży płyty jest 
przeznaczony na rekolekcje ro-
dzinne Wspólnoty Rodzin w Świe-
ciu.
Rekolekcje są planowane w termi-
nie 10.08 - 17.08.2019 r w Pieckach.
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DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Stał się 
pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą,            
a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było 
jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy 
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek –     
z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki 
Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy 
obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 
będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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